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INTERVIU

Nauji kosmetologijos 
metodai ir priemonės

Rugsėjo pabaigoje estetikos centras „Kosmedija“ kosmetologes kvietė į mokymus, skirtus 
naujienoms apžvelgti – susipažinti su šveičiamaisiais kremais „TimeCode“ su retinoliu ir 
naujais „Mezo“ siūlais. Mokymus vedė Antonas Safronovas, medicininės kosmetologijos 
centro „MedEstet“ gydytojas dermatologas ir neurologas, MOC „Ekspert“ mokslinis kon-
sultantas, akredituotas injekcinių metodikų, šveitimo technikų ir mezoterapijos taikymo 
estetinėje medicinoje treneris, bendrovės „SPA Technology“ terapinių masažo technologi-
jų krypties vadovas (Rusija, Prancūzija, Ispanija).

Kaip pavyko semina-
rai, kaip sekėsi, kokie 
įspūdžiai?
Pirmąją seminaro dieną vyko 
bendrasis seminaras, jis buvo 
sudarytas iš 2 dalių – „Time-
Code“ ir „Mezo“ siūlai. Antrą 

dieną vyko individualūs mokymai – visos kosmetologės turėjo po 
2 valandas, per kurias galėjo pateikti klausimų, atlikti praktiką ir 
išmokti to, kas labiausiai domina. 
Prasideda rudens sezonas – vėl aktualūs 
šveičiamieji kremai. Kokios pagrindinės nau-
jovės, ką pristatėte?
Pagrindinė naujiena: „TimeCode“ šveičiamieji kremai su retinoliu 
pirmąkart pristatomi Lietuvoje, taip pat – dviejų naujų rūšių siūlai: 
peptidiniai ir „Active Plius“, susukti į spiralę. 
Apie seminarus A. Safronovas pasakojo:
Buvo pristatyti nauji „TimeCode“ šveičiamieji kremai. Priemonės, 
skirtos paviršiniam odos veikimui, kurias galima naudoti bet ku-
riuo sezono metu – tai „TimeCode Light“. Ir šveičiamieji kremai su 
retinoliu, naudojami tik rudenį ir žiemą. Retinolis ne tik atjaunina 
odą, jis yra daugiafunkcis. Siūlai yra peptidiniai, jų sudėtyje yra 
peptidų. Buvo pristatyti ir siūlai „Active Plius“, skirti pacientams, 
kurių oda plona, jų poveikis stangrinamasis. 
O ar kosmetologams sunku išmokti dirbti, 
kokie pagrindiniai akcentai? Į ką vertėtų at-
kreipti dėmesį?
Papasakoti apie priemones tikrai nėra sudėtinga, bet padaryti 
taip, kad kosmetologas vėliau tą informaciją naudotų praktikoje, 
dėl tam tikrų niuansų priklauso ir nuo specialisto kvalifikacijos, ir 
nuo kitų dalykų. Kalbant apie niuansus – siekiant geriausių rezul-
tatų, įmonė priemones labai nuodugniai tiria, kad ateityje būtų 
lengviau. „TimeCode“ priemonių tyrimai jau atlikti, nes šios rin-
koje jau yra 3 metus, o siūlai – 1,5 metų. Būtent dėl to galėjau pa-
sidalyti savo patirtimi, kokių pasiekiama rezultatų. Taip pristatyti 
naują priemonę kur kas lengviau, galima pateikti praktinių pavyz-
džių ir tai, ką geriausia žinai iš savo patirties. 
Pristatėte naujienas, o kokie pagrindiniai 
jų pranašumai? Kuo skiriasi nuo ankstesnių 
priemonių?
Kalbant apie siūlus, pagrindinis pranašumas yra tai, kad galima 
kontroliuoti uždegiminę reakciją, o to nebuvo galima padaryti su 
siūlais, kurie buvo naudojami anksčiau. Dėl jų greičiau gyjama, o 
tai daug palankiau pačiam pacientui, jo oda atsigauna greičiau. 
Siūlai yra svetimkūnis, o peptidai sumažina odos atmetimo reak-
ciją, nes peptidai skatina greitesnį gijimą. Be to, peptidai yra kola-
geno, kurio yra mūsų odoje, dalis, tad būtent tai padeda kur kas 
greičiau susirinkti ir pasigaminti savo natūralų kolageną, tai yra 
ir odos biorevitalizacija. Tai padeda išvengti nepageidaujamojo 
poveikio ir mažina jo atsiradimo riziką. 
Nors šioje linijoje yra tik keturios priemonės, jos padeda spręsti la-
bai įvairias problemas. Į tų keturių priemonių liniją įeina ir dvi prie-
monės, skirtos dirbti, ir dvi namų priežiūros priemonės. Vienas 

namų priežiūros priemonė skirta tiesiog reabilitacijai po šveitimo 
(Recovery cream), o kita – šveitiklis (RST cream), skirtas naudoti 
namų sąlygomis. Ši priemonė daro labai gerą poveikį ir, tarkime, 
jei klientas nėra pasiruošęs procedūrai, ją jis gali pasidaryti ir na-
muose, nes priemonė visiškai atstoja pačią procedūrą. 
Dvi dienos praėjo naudingai ir efektyviai. 
Turbūt planuojate seminarus ir ateityje?
Taip, kitą seminarą planuojame po maždaug pusės metų – prista-
tyti priemones aktualu dar kartą, nes kosmetologams aktualu ne 
tik sužinoti apie priemones, bet ir naudinga pasidalyti patirtimi. 

TIMECODE linijos pranašumai
PEELAYER: nauja neutralizacijos nereikalaujanti odos cheminės eks-
foliacijos (pilingo) formulė, kurios sudėtinės dalys parinktos taip, kad 
veiktų  įvairias problemas ir procedūrų procese papildytų viena kitą.
Laiko ir lėšų taupymas:  šveitikliai nereikalauja neutralizavimo ir len-
gvai nuplaunami vandeniu, todėl tai sutrumpina procedūros laiką ir 
nėra reikalo įsigyti papildomų priemonių. 
Patogu dirbti: pateikiami dviejų rūšių šveitikliai paviršiniam (TIME-
CODE LIGHT formulė), paviršiniam viduriniam ir viduriniam poveikiui 
(TIMECODE PEELAYER BASIC formulė).
Trumpa produktų linija: iš viso 4 produktai ( du šveitikliai ir du namų 
priežiūros kremai) puikiai papildo Jūsų jau turimą šveitimo ir injek-
cinių procedūrų liniją, padėdami išplėsti teikiamų paslaugų spektrą.
Platus indikacijų spektras: TIMECODE šveitikliai skirti spręsti aknę, su 
amžiumi susijusių odos pakitimų, hiperpigmentacijos, riebios odos 
problemas, taip pat savo unikalios sudėties dėka parengti odą kitoms 
estetinėms procedūroms.
Pradedantiems ir patyrusiems specialistams: pilingai yra dviejų įpa-
kavimų: 10 ml (3-5 procedūroms) - ir tai  visada patogu, kai pacientų 
srautas nedidelis arba pradedant dirbti su produktu, taip pat dides-
nės apimties, 30 ml (9-15 procedūroms), ir tai labiau apsimoka, daž-
niau dirbant su produktu.
Komfortiškas po procedūrinis laikotarpis: specialus atstatomasis kre-
mas TIMECODE RECOVERY naudojamas baigiamajame procedūros 
etape ir kaip namų priežiūros priemonė.
Pritaikykite protokolą kiekvienam klientui: TIMECODE RST kremo 
dėka Jūsų pacientas galės išlaikyti rezultatą po šveitimo, namų są-
lygomis paruošti odą frakciniam lazeriniam atjauninimui, vidutinio 
gylio arba vidutinio gylio ir giliam šveitimui, mezo siūlų naudojimui, 
valymui radijo bangomis arba infraraudonaisiais spinduliais.
Unikali priežiūra namuose:  TIMECODE RECOVERY ir TIMECODE RST 
suderinto naudojimo namų sąlygomis protokolai leidžia parinkti in-
dividualų receptą kiekvienam odos tipui.


